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       SOSIAALI- JA TERVEYSKONTAKTI 
 

     
 
VUOSIKOKOUS PÖYTÄKIRJA 

Aika Keskiviikkona 25.2.2015  klo 16.05 - 17.10  
Paikka Tuttavantupa, Koulukatu 18, Heinola 
Osallistujat:  23 henkilöä, osallistujalista liitteenä 
 

 
1§  Kokouksen avaus ja osallistujien esittäytyminen  
 Puheenjohtaja Helga Nurminen-Ekholm avasi kokouksen ja toivotti 
 järjestöjen edustajat tervetulleiksi. Edustajat esittäytyivät lyhyesti.  
 
2§  Kokouksen järjestäytyminen 
 Valittiin kokoukselle 

- puheenjohtajaksi Kirsi Lehtimäki 
- sihteeriksi Outi Rautkoski 
- pöytäkirjan tarkastajiksi (2 kpl) ja samalla ääntenlaskijoiksi:  

  Yrjö Autio ja Aila Kiviniemi. 
 
3§  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 Kokouskutsu oli julkaistu Itä-Häme-lehdessä ke ja to 11.2. ja 12.2.2015,
 lisäksi kutsu oli lähetetty puheenjohtajille ja  yhteyshenkilöille 
 sähköpostitse/postin kautta. Todettiin että läsnä oli 23 järjestöjen 
 edustajaa. 
 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
4§  Työjärjestyksen hyväksyminen 
 Ennakkoon jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5§  Toimintakertomus vuodelta 2014 
 SoTeKon puheenjohtaja Helga Nurminen-Ekholm luki 
 toimintakertomuksen joka hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
6§  Vuoden 2014  tuloslaskelma ja tase 
 Rahastonhoitaja/sihteeri Outi Rautkoski esitteli tuloslaskelman ja taseen joka 

hyväksyttiin sellaisenaan.  
 
7§  Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille. 
 
8§  Vuoden kukka 
 Vuoden kukka valitaan yleensä vuosikokousta edeltävässä edustajiston 

kokouksessa. Inhimillisen erehdyksen vuoksi asia jäi tuolloin käsittelemättä 
joten puheenjohtaja ja sihteeri pyysivät järjestöiltä ehdotuksia 
vuosikokoukseen jossa saaja voitaisiin sitten valita.  
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 Kokoukseen mennessä ehdotuksia sihteerille tuli 4 kpl; Apteekkari Merja 

Aaltonen, Heinolan Eläkeläiset ry ja Heinolan Järjestöyhdistys ry:n 
puheenjohtaja Olavi Lipponen, SoTeKon sihteeri ja rahastonhoitaja Outi 
Rautkoski sekä Ytyä yhdistystyöhön- projektin yhteisökoordinaattori Jussi 
Varjo.  

 Kokous päätti yksimielisesti  myöntää Vuoden kukan 2014 tunnustuksena 
vuodesta 1998 vaihdellen SoTeKon rahastonhoitajana ja/tai sihteerinä 
toimineelle Outi Rautkoskelle. 

 
9§  Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 
 Sihteeri esitteli toimintasuunnitelmaa ja talousarviota kuluvalle vuodelle.   
 Edustajisto ehdottaa kokoukselle että SoTeKon järjestöiltä perittäisiin 10 

euron  toimistomaksu/vuosi käytettäväksi mm. kotisivujen ylläpitoon ja 
päivityksiin.  

 Kokous suosittelee maksua mutta päätettiin että ketään järjestöä ei eroteta 
maksamatta jättämisestä. Rahastonhoitaja lähettää laskut  yhdistyksille 
vuosikokouspöytäkirjan mukana.   

  
 Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion esitellyssä muodossa. 
 
10§  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen 
 Helga Nurminen-Ekholm ilmoitti ettei jatka enää puheenjohtajana. 

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Kari Kauppista sekä Kirsi Lehtimäkeä. Kauppinen 
kieltäytyi ehdokkuudesta moniin luottamustoimiinsa vedoten. Kirsi Lehtimäkeä 
oli suostuvainen joten  hänet valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi kuluvalle 
toimikaudelle. 

 
 (Kari Kauppinen poistui kokouksesta klo 16.50) 
 
 Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Markku Sorsaa ja Helga Nurminen-

Ekholmia. Koska molempia ehdokkaita myös kannatettiin päätettiin 
 järjestää lappuäänestys, jossa jokainen läsnäoleva järjestö ( 17 kpl ) sai yhden 

äänestyslapun. Päätettiin myös että Virpi Saarenpää saa vain yhden 
äänestyslapun vaikka edustaa kokouksessa kahta eri järjestöä.  

  
 Ääntenlaskijat keräsivät laput ja laskivat äänet. Tulos: Markku Sorsa 9 ääntä, 

Helga Nurminen-Ekholm 8 ääntä. 
 
 Varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Markku Sorsa. 
 
11§  Muut asiat 
 Kirsi Lehtimäki kertoi kuulumisia sosiaali- ja  terveystoimen ajankohtaisista 
 asioista; mm kotihoidon resurssit on todettu riittämättömiksi, jonot 
 palveluasuntoihin ovat liian pitkät  ja terveyskeskuksen lääkärivaje 
 jatkuu edelleen. 
 
12§  Kokouksen päättäminen 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10 . 
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 Pöytäkirjan vakuudeksi Heinolassa  6.3.2015 
 
 
 Kirsi Lehtimäki,  pj           Outi Rautkoski, sihteeri 
  
 
 Pöytäkirja tarkastettu 20.5.2015 
 
 
 Aila Kiviniemi 
 
LIITE: 
 

 


